
  هذه اآليات فيها فوائد؛ الفائدة األوىل: فضيلة من قتل يف سبيل اهللا؛ لكوم أحياء عند اهللا عزوجل .: الشيخ

   جلهاد ليحصل اإلنسان على الشهادة.من فوائدها أيضا: الرتغيب يف ا

اهللا هي العليا جياهد لتكون كلمة الذي هل يشرع لإلنسان أن جياهد ليقتل يف سبيل اهللا ؟ أو  :ولكن هنا مسألة

ال  ,؟ الثاين؛ وهلذا ينبغي لإلنسان إذا ذهب إىل اجلهاد يف سبيل اهللا أن ينوي أنه يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا

رد أن يقتل يف سبيل اهللا؛ ألن كونه يف سبيل اهللا مفرع على كونه يقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا؛ حىت إن 

يقاتل قتل ليموت؛ ولكن القتال احلقيقي هو أن من أجل أن يقتل فقط فهذا بعض العلماء يقول: إذا قاتل 

إذا قتل فهو يف سبيل اهللا؛ وبعض العلماء يقول ال بأس أن ينوي باجلهاد أن , وهو لتكون كلمة اهللا هي العليا

لعليا؛ ولكن حىت لو أن يقتل يف سبيل اهللا إال إذا قاتل لتكون كلمة اهللا هي اله ألنه لن يتم  ,يقتل يف سبيل اهللا

أن خيرج ليقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، مث يتمىن الشهادة  ,قيل ذا فإن النية األوىل والرتبة األوىل هي العليا

  بناء على هذا .

وال تحسبن الذين قتلوا  ((ال نفيا مطلقا؛ لقوله:  ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه يصح نفي الشيء باعتبار

فإن نفي كوم أمواتا هنا يراد به أيش ؟ املوت الذي حصل فيه العدم بال فائدة وبدون  اهللا أمواتا ))في سبيل 

  ثواب .

  .بل أحياء عند ربهم)) ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: فضيلة الشهداء بكوم عند اهللا؛ لقوله تعاىل: 

 :صلى اهللا عليه وسلم حي يف قربه يرزق، وقال إن الرسول :ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: إبطال حجة من قال

إنه  :لكن قوهلم ,أن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة ,إن مقام النبوة أعلى من مقام الشهادة والشك يف هذا

فهذا كذب الشك؛ ألنه لو   دنيويةحقيقة؛ وإن أرادوا أا حياة  , إن أرادوا أا حياة برزخية فهذاحي يف قربه يرزق

ولكان الصحابة رضي اهللا عنهم وأدوا النيب صلى  ,كانت حياة دنيوية ما غسل وال كفن وال صلي عليه وال دفن

ريد السالم على من سلم عليه؛ ألن رد الروح يف ف  يرد على هذا أا ترد عليه روحهاهللا عليه وسلم، دفنوه حيا؛ وال

شراب  والبل هو رد خاص؛ ولذلك ال حيتاج امليت يف قربه إىل طعام  ,حياة الدنيا البدن يف القرب ليس كردها يف

  وال هواء وإن ردت إليه روحه .

 بل أحياء عند ربهم يرزقون ))؛ ((أن الشهداء يرزقون، يرزقون وهم أموات؛ لقوله: من فوائد هذه اآلية الكرمية: 

؟ ال؛ ألن  دنيا ؟ مبعىن أنه حيتاج إىل براز يف القبل أو الدبرولكن هذا الرزق هل حيتاج إىل ما حيتاج الناس يف ال

حىت أهل اجلنة باقون فيها أبد اآلبدين وال حيتاجون إىل  ,والرزق األخروي ال حيتاج إىل ذلك ,هذا رزق أخروي



هو بل  ,نت كريه الرائحة, عرق منولكنه ليس كعرق الدنيا أيضا ,وإمنا خيرج الطعام والشراب بصفة عرق ,هذا

  عند ربهم يرزقون )) . ((أطيب من رائحة املسك ـ اللهم اجعلنا منهم ـ فهذا معىن قوله: 

نسمة المؤمن طير يعلق في الجنة  (: الذي يف املسند وغريه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ديث: احلالسائل

   الشهيد ؟ما الفرق بني املؤمن اآلن و ) حتى يرجع اهللا إليه روحه 

نه عام وما يرى آخرون أى بعض العلماء أن املراد باملؤمن هنا املؤمن ااهد الذي قتل يف سبيل اهللا؛ و ير : الشيخ

يعين يأكل منها؛ وأما أرواح الشهداء فإا  ,الفرق هو أن نسمة املؤمن يف اجلنة طائر يعلق فيهاأن هو صحيح؛ و 

أا متزق بدا يف الدنيا أبدهلا اهللا بأبدان يف حواصل أجواف طري خضر تأوي إىل قناديل معلقة؛ فهي كما 

فتمتاز أرواح الشهداء عن بقية املؤمنني ذا؛ وهذا هو األقرب، هذا هو األقرب  ,وهي هذه الطيور اخلضر ,أخرى

مثل الدين مثال قد  ,أن أرواح املؤمنني يف اجلنة؛ لكن يقول ابن القيم رمحه اهللا: قد حتبس بعض األرواح بسبب

 : (وقد سئل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن الشهادة هل تكفر الذنوب فقالدخول النسمة اجلنة؛  مينع من

ل على أنه قد حيبس ثواب ااهد عنه إذا  وهذا يد ؛) إال الدين  : (ثم جاءه جبريل فقال) تكفر كل شيء 

  لكن األصل أن أرواح املؤمنني يف اجلنة هذا هو األصل . ,دين؛ فقد يكون هناك عوائق عليهكان 

أال يتناقض املعىن:  (( أحياء ))حال من الضمري يف:  (( فرحين )): هل يصح أن يكون قوله تعاىل: السائل

  يكونون أحياء حالة كوم فرحني ؟ 

  : أي نعم, أحياء وفيهم فرح. الشيخ

  .: باستمرار يعين السائل

  شك, ما عندهم حزن. : نعم ما فيهالشيخ

الرسول فمنعه أوالده فشكا إىل عمرو بن اجلموح أن خيرج للجهاد يف سبيل اهللا أراد اجلنة أراد عندما : السائل

   لم يرد عليه بأن يقول لتكون كلمة اهللا هي العليا ؟صلى اهللا عليه وسلم ف

   إال هلذا خرجما هو معلوم : الشيخ

  هو يريد اجلنة ؟ : السائل

؛ وهلذا إذا خرج إنسان لتكون كلمة اهللا هي العليا أنه خرج لتكون كلمة اهللا هي العليا اجلنة بناء علىيريد : الشيخ

  حصل له هذا، حصل له اجلنة .



ثبت, لكنه قد وجدت وقائع تدل ال، الشهداء ما : الشيخ  ؟يف القربالشهيد ال تبلى جسد هل ورد أن : السائل

حرم اهللا على األرض أن تأكل أجساد  ( :يقني ال تأكلهم هم األنبياءلذين الكن و ؛ على أن األرض ال تأكلهم

  األنبياء ) .

  ؟ وهي أمور متعلقة ا آية الكرسي ليحصن نفسه من الشيطان  أو يقرأ ...: نية التعبد إىل اهللا عزوجل السائل

أبو هريرة  هوسلم، أشار إليه ملا جاءأما قراءة اآلية الكرسي لتحفظه فقد أشار إليه الرسول صلى اهللا عليه : الشيخ

من قرأها في ليلة لم  : (وقال) صدقك وهو كذوب ( وأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مبا قاله الشيطان قال: 

فإذا قرأها اإلنسان هلذا الغرض حصل له هذا  يزل عليه من اهللا حافظ وال يقربه الشيطان حتى يصبح )

  ها للتعبد ا وحصول الغرض، الثاين أكمل .الغرض؛ لكنه يكون ناقصا عمن قرأ

  , طيب فرحني منصوبة ؟ فرحنياألوىل معطوفة على  نويستبشرو : السائل

  امسا لكانت ومستبشرين؛  ونيعين لو كانت يستبشر  ,تقدير الكالم: فرحني ومستبشرينألا اسم, : الشيخ

  يستبشرون ؟ و يدل على الرفع هنا ثبوت النون  : طيب,السائل

الواو هنا اسم  ,عالمة اإلعراببما هي هذه والفاعل هو الواو، الواو  ,ألنه فعل ما هو اسمنعم, أي : الشيخ

  ضمري .

, هذا يدل سهم من هنا وخيرج من هنالى اهللا عليه وسلم على أن يدخل الصحايب الذين بايع النيب ص: السائل

   أن يقتل ؟ على نيته

أن تكون كلمة اهللا هي العليا، هذه القتلة إال إذا كانوا قد نووا  ونما يقتل ملكنهم يعرفون أ ,أي نعم: الشيخ

  يعرفون هذا من كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم .

: فيه الطالب هذا النفي هل معناه النهي ؟ أو معناه شيء مستحيل ؟ وما كان لنبي أن يغل )) ((قوله: : الشيخ

كن يعين ال مي: الشيخ؛ شرعا ال إنه للنفي؛ والصحيح أنه مستحيلبعضهم قال إنه مستحيل وبعضهم ق :نقوال

   .للنيب

  كن للنيب أن يغل من نفقات اجلهاد.ال مي: الطالب

   الغلول هنا غلول النيب هل هو األخذ من الغنيمة كما هو غلول غريه أم غلول النيب شيء آخر؟: طيب, الشيخ

  العلم؛  أن يغلغلول النيب : الطالب

   غري الغلول من الغنيمة ؟ يعين: الشيخ

  يشمل االثنني؛ : الطالب



فيكتم العلم  ,يعين ال هذا وال هذا، ال ميكن أن يغل من الغنيمة وال ميكن أن يغل مما أوحى اهللا إليه ,صح: الشيخ

  الذي علمه اهللا .

  ملاذا جاءت على هذه الصيغة ؟  بما غل )) يأت (( :يشكل على بعض الناس: الشيخ

  ؛ ومز جمهذا : الطالب

  م بأيش ؟ و ز : جمالشيخ

  حرف العلة ؟ حبذف م و ز : جمالطالب

  ملاذا جزم ؟ : الشيخ

  ألنه جواب الشرط؛ : الطالب

  ؛ ؟ أين الشرط: الشيخ

  ومن يغلل )) . ((: الطالب

  : أحسنت. الشيخ

  ماذا كانت هذه املنة ؟  لقد من اهللا )) ((قوله: : الشيخ

  أخرج به الناس من الظلمات إىل النور، : الطالب

  ؛ ومن الشقاء إىل السعادة .ل إىل اهلدىيعين أخرج به الناس من الضال: الشيخ

   ما الفرق ؟ رسوال منهم )) ((ويف سورة اجلمعة:  رسوال من أنفسهم )) ((قال: : الشيخ

   ... يعين من بينهم من أنفسهم )) ((: الطالب

لو ال إذ سمعتموه  ((يعين من جنسهم، ومنه قوله تعاىل:  من أنفسهم )) (( املؤمنني:, مجاع هذا عام: الشيخ

  . )والمؤمنات بأنفسهم خيرا ) ظن المؤمنون

  ؟  ما أصابكم ))و  ((ما يف قوله: : الشيخ

  شرطية ؟ : الطالب

  شرطية؛ لو كان عىن املما يستقيم  ,كيف شرطية: الشيخ

  : ما مبعىن الذي, الطالب

  ماذا تقولون يا مجاعة ؟  ,هو يقول إا موصولة ؛موصولة: الشيخ

  صحيح ؟ : الطالب

   ؟ فبإذن اهللا )) (( :طيب ملاذا اقرتنت الفاء يف خربها: الشيخ



  ألا مجلة امسية؛ : الطالب

  ال يا أخي؛ : الشيخ

  معىن الشرط؛ : ألن مضمنة الطالب

  ملشاتها للشرط يف العموم . ,نعم: الشيخ

   املراد باإلذن هنا اإلذن الكوين أو الشرعي ؟ما : الشيخ

  اإلذن الكوين؛ : الطالب

: الطالب هل تعرف أن اإلذن ينقسم إىل قسمني كوين وشرعي؟ هل تستطيع أن تأيت بأمثلة ؟ ,كوين: الالشيخ

  بد أن يتحقق؛  الهو الذي اإلذن الكوين 

  ال؛ : الشيخ

  أمثلة ؟ : الطالب

أنه إذن كوين كذا ؟ تقول طيب هنا  بالكون والشرعي ما يتعلق بالشرع األوامر والنواهي؛الكوين ما يتعلق : الشيخ

   طيب ما الفرق بينهما ـ أي اإلذن الكوين والشرعي ـ من حيث وقوع املأذون فيه وعدمه ؟

  كوين البد أن يتحقق؛ : الالطالب

   البد أن يقع إذا أذن اهللا بشيء كونا فالبد أن يقع؛ وشرعا ؟: الشيخ

  ال يلزم الوقوع؛ : الطالب

  قد حيكم اهللا بالشيء شرعا لكن ال ميتثله الناس . ,متام الوقوع,ال يلزم : الشيخ

  معطوفة على أيش ؟  قعدوا )) ((اجلملة : الشيخ

   حال. عيف موقأو تكون  قالوا )) (( :معطوفة على نإما تكو : الطالب

  يعين وقد قعدوا. ,يف موضع نصب على احلال: الشيخ

  قراءتان ما مها ؟  ما قتلوا )) ((يف قوله: : الشيخ

  ما قتلوا ))؛ (( ولوا )) ما قتّ  ((: الطالب

   من اإلعراب ؟ ما قتلوا )) (( :وما موضع: الشيخ

  جواب الشرط؛ : الطالب

  أين الشرط ؟ : الشيخ

  ؛ شرطية )) لو أطاعونا ((: الطالب



  جازمة أو غري جازمة ؟  لو شرطيةالهذه : الشيخ

  جازمة؛ غري جازمة؛ : الطالب

لو يعلم الذين كفروا حين ال يكفون عن وجوههم النار وال عن  ((غري جازمة ؟ قال اهللا تعاىل: : الشيخ

   واضح ؟ )) ظهورهم

  قراءتان ؟  وأن اهللا )) ((يف قوله تعاىل: : الشيخ

   وإن اهللا ))؛ وأن اهللا )) (( ((: الطالب

  ما الفرق بينهما ؟ : الشيخ

  ؛ على ما قبلها تكون اجلملة استئنافية, وأن تكون معطوفةإن : الطالب

  مىت تكون استئنافية ؟ : الشيخ

  على قراءة الكسر تكون استئنافية؛ : الطالب

  ؟ وعلى قراءة الفتح : الشيخ

  . (( أال خوف عليهم ))على قوله:  معطوفة على ما قبلها. تكون معطوفة :الطالب

  : ال, الشيخ

  (( يستبشرون بنعمة ))على: : الطالب

  : يعين على نعمة, أحسنت. الشيخ

  ؟  إذا قلنا إا بدلية فهل املعىن غما كثريا بدل غم قليل ؟ أو أن معىن غما عوضا عن غم لكن: الشيخ ...

  ؛ جعلتموه لرسول اهللاهللا غما عوضا عن الغم الذي  تاكمأ: الطالب

أو غما بدل غم  ,يعين غموما متعددة ,للمصاحبة أي غما مصحوبا بغمإذا غما إما أن تكون الباء : الشيخ

  حيث غممتم الرسول صلى اهللا عليه وسلم . هعوضا عن

   إعراا ؟ أمنة نعاسا )) ((قوله: : الشيخ

  .ل اشتمالدب )) نعاسا ((: الطالب

  : هذا وجه, الشيخ

  أو صفة ألمنة؛ : الطالب

بدل  وجيوز أن تكون ,ألجله ونعاسا مفعول به؛ أي نعم جيوز هذا وهذاأال ميكن أن تكون أمنة مفعول : الشيخ

  اشتمال كما قلتم .



: الطالب ؟ يغشى طائفة )) (( :كيف رفعت واليت قبلها منصوبة  وطائفة قد أهمتهم )) ((قوله: : الشيخ

  استئنافية؛ 

  خربها ؟ : الشيخ

  قد أهمتهم ))؛ (( :مجلة: الطالب

يعين خيفون الكفر وال يظهرونه هذا قول؛  ,نفاقاليعين  أنفسهم ما ال يبدون لك ))يخفون في  ((: الشيخ ...

  هل لنا من األمر من شيء )) . ((والقول الثاين أم خيفون قوهلم: 

   فيها قراءتان ؟ في بيوتكم )) ((: الشيخ

  .بالضم  (( في بيوتكم )): الطالب

  بيوت والثانية ؟ : الشيخ

  .بالكسر : الطالب

  والثالثة ؟  في بيوتكم )) ((: الشيخ

   ؛ هذا من كيسك يا خالد ؟ضم الباء والتاء : الطالب

  ما ميكن؛  التاءال : الشيخ

  بكسر الباء والتاء؛ : الطالب

  تنازل عن القراءة الثالثة ؟تلعلك  ,مكسور على كل حال : التاءالشيخ

لكن ما معىن استزهلم  ما معىن استزهلم ؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا )) ((قوله تعاىل: : الشيخ

  لفظيا ؟ أوقعهم يف الزلل؛

  معناها ؟  )) ببعض ما كسبوا ((والباء يف قوله: : الشيخ

  .: السببالطالب

  السببية .: الشيخ

  ا أن الذنوب تكون سببا للذنوب ؟ ذه هل تفهم من: الشيخ

   نعم؛: الطالب

  تويل يوم التقى اجلمعان؛ ال ...ما هو الذنب األول والذنب الثاين ؟ : الشيخ

  ؟  واألول: نعم, الشيخ

  .املخالفة : الطالب



  أو ذنوب مل تذكر، ذنوب أذنبوها فاستزهلم الشيطان ببعض هذه الذنوب .: الشيخ

يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا هللا والرسول  ((: الطالب

القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا  من بعد ما أصابهم

لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل لم يمسسهم سوء 

وخافون إن كنتم  واتبعوا رضوان اهللا واهللا ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه فال تخافوهم

  مؤمنين )) .

يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا ال  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  أليس كذلك ؟  ,وأخذناهايضيع أجر المؤمنين )) 

  أخذناها؛ : الطالب

  فوائد من أين ؟ : الالشيخ

  فضله )) .فرحين بما آتاهم اهللا من  ((: الطالب

  وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل أحياء )) . ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

ال تحسبن  ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن الذين قتلوا يف سبيل اهللا ليسوا أمواتا بل أحياء؛ ووجه الداللة قوله: 

برزخية ليست كحياة بل هي حياة  ,ولكن هل هذه احلياة كحياة الدنيا ؟ ال الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا ))

  الدنيا .

من فوائدها: أنه إذا ثبت هذا للشهداء فإنه يثبت لألنبياء من باب أوىل؛ فاألنبياء أحياء؛ وميتاز األنبياء عن 

لهم ولكن قد ال تأكل الشهداء بأن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجسادهم خبالف الشهداء؛ فإن األرض تأك

  وإال فاألصل أم كغريه تأكلهم األرض . ,بعضهم إكراما هلم

بل أحياء  ((أي أن يكون أحد من اخللق عند اهللا؛ لقوله:  ,وجل ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات العندية هللا عز

عبادته ويسبحونه وله إن الذين عند ربك ال يستكبرون عن  ((وهذه عندية خاصة كقوله تعاىل: عند ربهم )) 

  يسجدون )) .

  فرحين بما آتاهم اهللا من فضله )) . ((مث قال اهللا تعاىل: 

  . حون؛ ألن الفرح من الشعور النفسيمن فوائدها: أن هؤالء الشهداء هلم شعور يفر 

وإن كانت حسنة  .فإذا كانت سيئة حزن ,وهل حيزنون ؟ ذكر يف بعض اآلثار أن امليت تعرض عليه أعمال أقاربه 

  لكنها آثار يشك اإلنسان يف صحتها . ,فرح



أن هذا الثواب الذي يناله هؤالء الشهداء  فرحين بما آتاهم اهللا من فضله )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية، قوله: 

: السيما وهو قد قال ,؛ والثواب يعظم بعظم املثيبداللة: أنه من عند إله عظيم ذي إفضالثواب عظيم؛ وجه ال

  من فضله )) . ((

 بما آتاهم اهللا من فضلهم )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن الفضل هللا على عباده يف الدنيا ويف اآلخرة؛ لقوله: 

ولو أنهم رضوا ما  ((فضل يف اآلخرة؛ فمن أمثلة فضله يف الدنيا قوله تعاىل:   يف الدنيا لهفضال هللافكما أن 

  فهذا فضل دنيوي .ينا اهللا من فضله ورسوله إنا إلى اهللا راغبون )) ا اهللا سيؤتهللا ورسوله وقالوا حسبنآتاهم ا

مل يلحقوا م من , أي يبشر بعضهم بعضها بالذين ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن هؤالء الشهداء يستبشرون

  يعين يستبشرون بأنه سيلحقهم أناس شهداء يكونون يف منازهلم . ,خلفهم أي من بعدهم

وال حزن  ,فوائد اآلية الكرمية: أن هؤالء الشهداء ليس عليهم خوف وال حزن، ال خوف يتعلق باملستقبلومن 

من يدخلها ينعم وال واجلنة  ,ناتاجليتعلق باملاضي؛ أما كوم ال خوف عليهم يف املستقبل فألم قد أحلهم اهللا 

وفيها من النعيم ما ال عني رأت وأذن مسعت وال خطر على قلب  ,وحيىي فال ميوت ,ويصح فال يسقم ,سيبأ

إن أعطي  ,ر حاال من املؤمنوهلذا ال جتد أحدا أنعم باال وأس بشر؛ وأهل اجلنة يف اآلخرة هم أهل اجلنة يف الدنيا؛

ض ودائما مع اهللا عزوجل يف حكمه الكوين ويف حكمه الشرعي، را ,وإن أذنب استغفر ,وإن ابتلي صرب ,شكر

إن أصابته ضراء  ,( عجبا ألمر المؤمن إن أمره كله خيربقضاء اهللا؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: 

  .وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ) ,سراء شكر فكان خيرا له صبر فكان خيرا له, وإن أصابته

))  لى ووقاهم عذاب الجحيمال يذوقون فيها الموت إال الموتة األو  ((وقد ذكر بعض العلماء أن قوله تعاىل: 

اجلنة مستمر من احلياة أهل ألن نعيم  ,مع أن املوتة األوىل قد خلصت إال الموتة األولى )) ((ذكروا أنه قال: 

فألم استكملوا عمال من أفضل  ,الدنيا إىل دخول اجلنة؛ وأما كوم ال حيزنون على ما مضى أعين الشهداء

 الذي أدى إىل الشهادة فال حيزن؛ من خرج من الدنيا شهيدا فقد خرج أكمل وهو اجلهاد يف سبيل اهللا ,األعمال

  خروج يف الطبقة الثانية من طبقات الذين أنعم اهللا عليهم .

  يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل )) ((مث قال اهللا عزوجل: 

 :الفضل؛ ألن االستبشار األولمن فوائد هذه اآلية الكرمية: استبشار الشهداء مرة ثانية مبا أنعم اهللا عليهم من 

  فيما أنعم اهللا عليهم؛ فهم هلم استبشارات متعددة حسب ما جيدون من نعيم . :فيما يكون إلخوام؛ والثاين

بل يرون الفضل واملنة هللا عليهم؛  ,ومن فوائدها: إسناد النعمة إىل مسديها وهو اهللا، ال يرون ألنفسهم فضال

  وفضل )) .بنعمة من اهللا  ((وهلذا قال: 



  . ة العطاء إىل اهللا يدل على عظمتهأضافها إليه؛ وإضاف النعمة اليت يعطوا؛ وجهه ؟ أن اهللاومن فوائدها: عظم 

أو على القراءة  وأن اهللا ال يضيع أجر المؤمنين )) ((ومن فوائدها: أن كل مؤمن فلن يضيع اهللا أجره؛ لقوله: 

  يضيع أجر املؤمنني، كل إنسان يعمل وهو مؤمن فإن أجره لن يضيع .فاهللا عزوجل ال  وإن اهللا )) ((الثانية: 

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات عدل اهللا عزوجل؛ وذلك بعدم إضاعته أجر املؤمنني؛ واآليات يف هذا املعىن كثرية 

.  

  وأنه سبب للحصول على الثواب واألجر . ,ومن فوائدها: فضيلة اإلميان

  هذا مبتدأ درس الليلة أو الفوائد ؟  ين استجابوا هللا والرسول ))الذ ((قال اهللا تعاىل:  

  هذا درس الليلة؛ : الطالب

 واتقوا أجر عظيم ))منهم الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا  ((: الشيخ

للذين  ((حيتمل أن تكون مبتدأ؛ فعلى الثاين يكون خربها مجلة: و  ,بدل مما سبق أو نعتاحيتمل أن تكون  :الذين

  أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم )) .

هللا والرسول وانقادوا مبعىن أجابوا  :استجابوا الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصابهم القرح )) ((يقول: 

كرة على الملا قيل له إن املشركني أرادوا  ,عد أحدحينما دعاهم النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الغزوة مرة أخرى ب

نرجع  ال ذاملا :وقفوا يف محراء األسد وقالوا ,ملا عملوا باجلراح الذي أصاب املسلمني والوهن والضعف ,املسلمني

 عليه وسلم أن ؟ اآلن هم يف أقرب ما يكون للقضاء عليهم؛ فأمرهم النيب صلى اهللا ونقضي على حممد وأصحابه

ألنه استشهد  ,مع ما أصام من اجلراح والتعب النفسي والتعب البدين الرسولجابوا هللا و يستعدوا للقتال فاست

قصدي من سبعمائة وستني تقريبا ألم كانوا حوايل ثالثة  ,مجع كبري؛ ال ,منهم سبعون من ثالمثائة وثالثني

لفني الشك أم عدد  األالسبعون من  .نيآالف، الذين خرجوا إىل أحد ورجعوا منهم ثلث العسكر، من ألف

وحصل ما  ,والنيب صلى اهللا عليه وسلم أيضا جرح وكسرت رباعيته ,كبري؛ فهم أصيبوا بالقرح البدين والنفسي

لكن لو كنا نشاهدها عني اليقني لكان األمر  ,نصورها بأفكارنا نحصل من األمور اليت ال نشعر ا اآلن وحن

 ((هؤالء الذين استجابوا هللا والرسول قال:  )) رحالقُ  ((أصام القرح ويف قراءة:  فضيعا جدا؛ هؤالء الذين

لهم أجر عظيم  (( , واتقوا برتك املخالفة:الذين أحسنوا منهم باإلتباع للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ))

   يعين كثري واسع، أجر عظيم كثري واسع. ))

هذه أيضا بدل مما سبق أو عطف  الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ))الذين قال لهم الناس إن  ((مث قال: 

خبالف  ,ثاينالالبدل واملبدل منه؛ وإمنا يراد به البدل  بهوذلك ألن البدل ال يراد  ,بيان أو صفة وهي األقرب



الوصف  لسقطإن البدل هنا ضعيف ألنه لو كان املراد البدل  :النعت فإنه يراد به املنعوت والنعت؛ وهلذا نقول

  السابق، كما قال ابن مالك يف األلفية:

  التابع املقصود باحلكم     بال واسطة هو املسمى بدال؛

القائل رجل جاء إىل النيب صلى اهللا عليه  الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم )) ((

اتقوهم وما أشبه ذلك؛  ,ذروهماح :فاخشوهم سفيان قد مجع لك يريد الكرة عليك,إن أبا له: وسلم وقال 

سبحان اهللا املؤمن عند املصائب يزداد إميانا؛ ملا  فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل )) ((؟  فماذا قالوا

فازدادوا إميانا؛ هنا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله ))  ((املدينة قال املؤمنون: بأحاط األحزاب 

حسبنا  (( أي إميانا باهللا واعتمادا عليه وتوكال عليه وقالوا: ,ل هلم إن الناس قد مجعوا لكم زادهم إمياناأيضا ملا قي

, وخرب فيها مبتدأ حسبنا اهللا )) (( :يعين كافينا اهللا؛ اهللا جل جالله؛ وهذه اجلملة :حسبنااهللا ونعم الوكيل )) 

عروف أن احملكوم لكن امل ,واهللا خرب أن يكون حسبنا مبتدأ والتقدير: اهللا حسبنا؛ وجيوز لكن اخلرب فيها مقدم,

 حسبنا اهللا )) ((مؤخر؛  يكون حسبنا خرب مقدم واهللا مبتدأواحملكوم به هو اخلرب؛ وعلى هذا ف عليه هو املبتدأ,

  ولو مجع لنا الناس فإننا ال خنشاهم وإمنا خنشى اهللا عزوجل وهو كافينا . ,أي كافينا

 ((نعم فعل إنشاء يقصد به املدح؛ وفاعله البد أن يكون حمال بأل أو مضافا ملا حلي بأل؛  ونعم الوكيل )) ((

الفاعل فيها حمال بأل؛ وحتتاج إىل فاعل وإىل  نعم الوكيل )) ((هذه مضافة حملل بأل؛ وهنا  ولنعم دار المتقين ))

  الوكيل هو. والتقدير يف هذه اآلية: ونعم ,خمصوص؛ والغالب أن املخصوص يكون حمذوفا

الوكيل ليس املراد بالوكيل هنا املتوكل عن غريه؛ ولكن املراد املدافع عن غريه؛ ألن اهللا عزوجل ال يتوكل عن أحد 

  ؟ املدفع . بل بيده األمر كله؛ فيكون املراد بالوكيل هنا من

سول من بعد ما أصابهم الذين استجابوا هللا والر  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

  ؟  أظنهذا مبتداء الدرس القرح )) 

  شرحت؛ : الطالب

  وأخذت فوائدها ؟ : الشيخ

  : ال, الطالب

  من أين الفوائد ؟ نعم .: الشيخ

  )) . ...الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصابهم القرح  ((قال اهللا تعاىل: 



الصحابة رضي اهللا عنهم؛ وأم مبا معهم من األعمال نالوا خريية هذه من فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان فضيلة 

األمة ألم استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح؛ وقد بينا يف التفسري أن أهل مكة املشركني ملا انصرفوا 

عدلوا  ,كوا ذلكمث تر  ذراريهم, د ونسيبملاذا ال نرجع ونقضي على حمم :وقالوا ,من أحد ندموا على ما حصل

  يف العام القادم . :وقالوا

الذين استجابوا هللا  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر هللا؛ لقوله: 

أمرهم الرسول صلى اهللا عليه الذي ومعلوم أنه مل ينزل الوحي بأمرهم يف اخلروج إىل املشركني وإمنا  والرسول ))

  وسلم .

فوائد هذه اآلية الكرمية: أن املصائب حمك ملعرفة الرجال؛ وذلك أن هذه املصيبة اليت حصلت يف أحد كانت ومن 

  أصام القرح . أنال فضلهم وميزم على اخللق ما خرجوا بعد للصحابة رضي اهللا عنهم؛ ألنه لو  حمكا

 


